
OPIS  TECHNICZNY 

do uproszczonego projektu p.n.: 

 

Remont drogi powiatowej Nr 1616 O relacji Prudnik – Chocim – Dębowiec                              

– Wieszczyna, na odcinku 180 m, ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z drogą krajową               

- ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową w m. Prudnik powiat PRUDNICKI 

 

dz. nr 681/228, 2035/227, 584/191, 2036/227, 601/228 k.m. 9, 874/5 k.km. 5 obręb Prudnik, 

jednostka ewidencyjna Prudnik – miasto 

 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
 

W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię jednoprzestrzenną bitumiczną oraz obustronne 

chodniki ruchu pieszego i rowerowego o nawierzchni z kostki POLBRUK i płyt betonowych. 

Oddzielenie jezdni od chodników zrealizowane jest przy pomocy krawężników kamiennych 

gr. 18 cm. Ruch pieszych i rowerzystów od jezdni, w obrębie skrzyżowań, oddzielają bariery 

łańcuchowe na słupkach ozdobnych żeliwnych oraz słupkach stalowych. Szerokość jezdni 

zmienna od 6,5 – 9,0 m. Nawierzchnia posiada widoczne łaty po przeprowadzonych 

remontach cząstkowych, widoczne są pęknięcia poprzeczne i podłużne oraz liczne ubytki                 

w warstwie ścieralnej. W profilu poprzecznym i podłużnym koleiny i wypukłości. 

Odwodnienie jezdni do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych: 
 

Remont drogi powiatowej Nr 1616 O relacji Prudnik – Chocim – Dębowiec                              

– Wieszczyna, na odcinku 180 m, ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z drogą krajową               

- ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową w m. Prudnik powiat PRUDNICKI, 

przywracający pierwotny stan drogi przewiduje: 

1. Likwidację azylu z kostki polbruk, uzupełnienie powstałego ubytku masą 

bitumiczną na gorąco,  

2. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm w wywozem 

materiału z rozbiórki pomiędzy istniejącymi krawężnikami, 

3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, 

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych – warstwa 

ścieralna o gr. 5 cm, na istniejącej podbudowie, pomiędzy istniejącymi 

krawężnikami, 

5. Wykonanie oznakowania poziomego -  linie na skrzyżowaniach, przejścia dla 

pieszych, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłych oraz przerywane, strzałki i 

inne symbole, farbą chlorokauczukową.  

zgodnie z załączonym szkicem. 

 

Ogółem powierzchnia podlegająca remontowi – 1610,2 m
2
. 

 

 


